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3. INTRODUCCIÓ 
 
La saturació progressiva del trànsit a les ciutats i àrees metropolitanes és un 
fenomen generalitzat a nivell mundial. A major renta de la població, major i 
millor dotació d’infrastructures i d’alternatives per al trànsit, però també major 
motorització i valors més grans per a la demanda de viatges motoritzats per 
persona. 
La congestió viària produeix impactes negatius de diferents tipus. En primer lloc 
la pèrdua de temps dels desplaçaments, directament quantificable en termes 
econòmics, però també una àmplia gamma efectes sobre el medi ambient urbà. 
Els més importants són els sonors i la contaminació atmosfèrica (emissió de 
partícules i òxids de carboni, principalment, òxids de nitrogen, plom i ozó, així 
com consum d’oxigen). 
En aquest context, l’enginyeria de trànsit té un conjunt d’instruments d’actuació 
a les àrees urbanes, en permanent evolució, que poden ordenar-se segons 
diverses tipologies. Una classificació d’aquestes és la següent: 
 

 Mesures per a l’increment de la capacitat viària, per a que puguin circular 
més vehicles. 

 Mesures per a millorar les condicions de la circulació: ordenació i regulació 
del trànsit. 

 Mesures per a que es generin menys viatges en cotxe: dissuasió o 
prohibició de circular; limitacions i regulacions de l’aparcament; potenciació 
del transport públic col·lectiu; planificació i normativa urbanística. 

 
Resumint podríem dir que es pot actuar contra les causes del problema (la 
generació dels viatges) o contra els seus efectes (millorant les condicions del 
trànsit). 
La primera reacció davant l’inici del problema de la saturació de trànsit, va ser 
la d’adoptar la solució de la construcció de més infrastructura viària. Amb el 
temps es va veure que l’únic que comporta aquesta mesura és la d’un 
increment de trànsit i una tornada a la congestió, agreujant el problema inicial.  
En els últims temps s’ha produït un canvi de mentalitat a les administracions 
decisòries en el tema, amb la conscienciació que cal evitar cert tipus de 
mobilitat ineficient i insolidària amb l’entorn i la societat: és el cas de certs 
viatges en transport privat, de baixa ocupació i en punts de la xarxa d’elevat 
trànsit o població com les zones urbanes o metropolitanes. A aquesta nova 
filosofia del transport se l’ha anomenat  mobilitat sostenible, definida per com 
Gro H. Brutland com “aquella que satisfà les necessitats del present sense 
comprometre la possibilitat de les generacions futures per a satisfer les seves 
pròpies”.  
 
La seva consecució comprèn actuacions sintetitzades el següent decàleg: 

 Afavoriment del transport públic sobre el privat. 
 Increment de l’eficiència de la xarxa viària. 
 Disseny humanitzat de la carrers: priorització del vianant respecte el trànsit 

motoritzat. 
 Expansió de les àrees urbanes de trànsit limitat pels vehicles. 
 Integració modal i augment de l’accessibilitat. 
 Integració tarifària, per afavorir la multimodalitat. 
 Regulació d’aparcaments: park&ride, pagament rotatius. 
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 Increment de la informació, fiable, a l’usuari: pannells a parades 
d’autobusos... 

 Instauració de nous contractes socials: establir mesures educatives i, si cal, 
sancionar als infractors. 

 Racionalització dels viatges de mercaderies. 
 
Per a la planificació del transport, caldrà tenir en compte les particularitats de 
l’àmbit en qüestió pel que fa a les seves característiques urbanístiques, 
demogràfiques i sociològiques. En el cas que ens ocupa, en el si del territori de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, s'han observat en els últims anys les 
següents tendències en la mobilitat: 
 

 Increment de la mobilitat general en transport mecànic.  
 Dispersió espacial dels desplaçaments, prenent aquests forma “de núvol”  

amb l’augment de la distància i el temps dels viatges: les distàncies 
recorregudes entre 1991 i 1996 han augmentat de mitjana el 25,6%. 

 
Els fluxos radials, amb destinació o origen a Barcelona, s'han allargat en el 
territori. Sobretot els viatges generats des de la segona corona cap a 
Barcelona, que s'han triplicat en els darrers quinze anys, més que no pas els 
de sentit invers. Aquest fet comporta una sèrie de conseqüències: 
 

 Malgrat l'augment de la velocitat, la dispersió sobre un territori cada vegada 
més ampli de les activitats quotidianes ha fet augmentar el temps de 
desplaçament general. 

 Insostenibilitat del transport col·lectiu en les àrees urbanes de baixa 
densitat i un fort augment de la mobilitat en vehicle privat.  

 En la regió metropolitana els viatges que han augmentat més són els que 
es donen en la perifèria, els viatges anomenats perimetrals o orbitals. 

 
El present treball té per finalitat la prospecció de mesures viables i efectives 
que puguin garantir una mobilitat sostenible del trànsit als accessos a la ciutat 
de Barcelona corresponents a les comarques del Baix Llobregat i al Vallès 
Occidental. Amb aquest objectiu es segueixen els següents passos: 
 

 Al capítol quart s'estudien algunes mesures de gestió del trànsit que s'han 
realitzat a d'altres metròpolis que poden ser aplicables a la RMB. 

 Al cinquè es descriu l'estat actual de l'oferta i demanda del transport privat i 
col·lectiu a la RMB. 

 Al sisè capítol es senten les bases de càlcul i es zonifica l'àmbit geogràfic 
d'estudi per tal d'avaluar econòmicament els cost dels viatges de caire 
obligat d'accés a la ciutat de Barcelona procedents d'altres municipis de la 
RMB, partint principalment de l'enquesta de mobilitat realitzada per l'ATM a 
l'any 1996. A més, l'anàlisi d'aquesta ens podrà proporcionar a més una 
caracterització quantitativa i qualitativa de la demanda actual del transport. 

 Al capítol setè i en base dels resultats obtinguts, s'estudia la viabilitat de les 
mesures proposades: augment de tarifes d'aparcament, implantació de 
carrils reservats per a autobús i vehicles d'alta ocupació i de "Pares ad 
Rude" complementaris. Es comenten d'altres actuacions possibles. 

 Al vuitè s'exposen les principals conclusions del treball. 
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 Al novè capítol figuren les diverses fonts d'informació que s'han necessitat 
per a desenvolupar la feina. 

 Finalment s'adjunten els annexes: resultats i gràfics de l'enquesta, 
fotografies i plànols de congestió i horaris de transport públic. 

 
 


